Jacqueline – Frappant
Mijn paard had een zeer ernstige vorm van mok/rasp op het rechter achterbeen en in de
kootholte van het linker achterbeen. Daarnaast had hij een geïnfecteerde wond ter hoogte
van het spronggewricht wat maar niet wilde genezen. Het advies was veelal om met
honingzalf te smeren of kokosolie en dat verzachtte de huid wel maar deed weinig voor de
infectie die er was ontstaan en de wond bleef open. Het was een vicieuze cirkel en ik was ten
einde raad.
Via dierenkliniek Emmeloord hoorde ik van SW60 en er werd mij verteld dat het een nieuw
product was wat de biofilm op de wond zou oplossen waardoor bacteriën zich niet meer
kunnen hechten en de wond zou herstellen. Hoewel ik sceptisch was na alles wat ik al
geprobeerd, mijn kast puilde inmiddels uit met allerlei soorten zalf, besloot ik het te
proberen.
Maarten kwam het persoonlijk langs brengen omdat urgentie geboden was. Super service en
ik begon de volgende dag met sprayen. Eerst een klein stukje om zeker te zijn dat het geen
pijnlijke reactie zou uitlokken.
Het pompje had een hele fijne spray en maakte nauwelijks geluid. Hij merkte niet eens dat
het op zijn been kwam. Dankzij het kleine flesje kon ik heel gericht sprayen.
De volgende avond heb ik alle plekken behandeld en de volgende ochtend trof ik mijn paard
aan met 2 schone, roze achterbenen en een heel rustig huid. Ik was super blij en heb het
sprayen opgebouwd naar 3 a 4 keer per dag. Het was duidelijk dat de spray de wonden en de
ontstoken huid deed zuiveren.
Nu begreep ik ook waarom al die zalfjes niet hadden geholpen. Deze drongen niet door tot
de huid maar nu kon dat wel. Ik kon de open plekken 's avonds behandelen en de volgende
ochtend weer 'schoon' sprayen.
Ik heb de spray in mijn kast en zal het zeker gebruiken als 1 van mijn andere paarden een
wond of mok zou hebben.

